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Beste Leden,
In het vorige maandblad had ik vermeld dat de penningmeester op zoek is
naar twee leden die de kascontrole willen uitvoeren. Welnu, afgelopen
ledenavond hebben de heren Hupje en Bötticher zich hiervoor beschikbaar
gesteld. De kascontrole moet zijn uitgevoerd voor de jaarlijkse ledenvond
welke in april gehouden wordt.
A.s. ledenavond zal weer in het teken staan van een grote vis en
plantenveiling en tijdens de pauze vindt er nog een mooie verloting plaats.
Tijdens de veiling zal er tevens dvd’s of foto’s op de achtergrond getoond
worden.
Als u vissen mee neemt om te veilen zorg er dan a.u.b. wel voor dat er
genoeg water in het zakje of potje zit waarin u ze vervoerd. Zorg er ook
voor dat de zakjes niet lek zijn en de vissen op temperatuur gehouden
worden. U kunt ze bv. in een aantal dikke laag oude kranten inpakken.
U kunt uw aquariumwater nog steeds gratis laten testen op de
verenigingsavond. Neem het dan in een afgesloten potje mee en lever deze
bij het bestuur in, voorziet deze a.u.b. wel van uw naam zodat Jan Teekens
na de testen weet van wie welk water afkomstig is. In de pauze of na afloop
kunt u de uitslag ophalen.

Aan:

Maandblad van ‘DE SCHUTTERVIS’
Ned. Vereniging van Zoetwateraquarium,
Paludarium en vijverliefhebbers te Honselersdijk.

Mocht u er in maart nog op uit willen dan kunt u op 24 en 25 maart naar de
beurs Vivarium 2012 in Home Boxx Exhibition Center te Symfonielaan 1,
3438 EW Nieuwegein.
Vivarium is uitstekend te bereiken met zowel auto als openbaar vervoer.
Deze is van 10.00 tot 17.00 uur geopend. De entreeprijs voor Vivarium zal
op beide dagen €8, - bedragen, kinderen t/m 6 jaar gratis. Vivarium is het
grootste evenement voor de aquarium-, terrarium-, paludarium- en
vijverhobby. Voor meer informatie kunt u zoeken op internet via de
volgende link: http://www.vivariumbeurs.nl/
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2- Maak de plek van de oude kitnaad (dus zowel IN de bak, tot een
centimeter of vijf uit de hoek vandaan als TUSSEN de ruiten) goed schoon
Wij hopen u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenbijeenkomst, dinsdag 13 maart 2012 in de zaal van zalencentrum
Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl

met dubbelgevouwen keukenpapier gedrenkt in spiritus. Gebruik géén
terpentine of wasbenzine, want die laten een vettig residu achter waardoor
de nieuwe kit straks minder goed hecht!
3- Laat de spiritus volledig verdampen, dat duurt een paar minuten. Gebruik
nu het schilderstape om, van beneden naar boven werkend, ongeveer 3mm

De bak is lek! Wat nu?

uit de hoek vandaan, in een zo strak mogelijke lijn de boel af te plakken. Dit

Het stappenplan aan om je aquarium weer waterdicht te maken.
Haal bij de bouwmarkt een spuitkoker Bison aquariumkit, dat is siliconenkit
zonder schimmelwerend middel (zoals in bouw- en sanitairkit) en met meer
siliconen dan in gewone bouwkit (want op een aquariumkitnaad komt veel
grotere druk te staan dan op een kitnaad langs een aanrechtblad of een
badkuip). Een kitspuit is ook nodig. Neem ook een afbreekmes met
reservemesjes mee als je nog niet zoiets hebt, een rol papiertape
(schilderstape) van ongeveer 3cm breed en een rol transparant PVC
afplakband van 5cm breed, of een goede kwaliteit (met linnen versterkt)
watervaste kunststof tape van het soort waarmee tijdelijke reparaties aan

gaat ervoor zorgen dat het een strakke kitnaad wordt en geen baggerzooi.
Het werkt makkelijk als je het aquarium op een handdoek op een tafel legt
met de opening naar je toe en de ruit waarop je de tape gaat plakken onder.
Heb je een ruit klaar, dan zet je de bak op de andere kant zodat die onder
ligt en dan plak je die kant af. Laat de tape een centimeter of 5 boven de
bovenkant doorsteken en vouw het uitstekende gedeelte dubbel op zichzelf,
zodat de lijmlagen op elkaar plakken. Op die manier kan je na het kitten de
tape makkelijk weghalen. Plak op dezelfde manier tape aan de buitenkant
van de ruiten waar de kitnaad komt, maar houdt die tape zo dicht mogelijk
bij de naad.
4- Doe in een beker een klein laagje afwasmiddel en vul aan met water

leidingen kunnen worden verricht.
1- Wanneer je bak leegstaat en droog is haal je met een scherp, dun mesje
(afbreekmessen werken erg goed) zover mogelijk naar beneden de oude kit

zodat er een behoorlijk "zepig" sopje ontstaat. Leg een opengevouwen krant
neer bij de plek waar je gaat werken.

weg. Door aan de bovenkant tussen de ruiten een stukje karton of zo te

5- Plaats de bak op zijn bodem op de handdoek. Snij de top boven de

wiggen blijft de naad open en kan je de oude kitrups zo ver mogelijk en zo

schroefdraad van de kitkoker af, draai de spuitmond erop en snijd daar

goed mogelijk verwijderen. Hoe beter je de oude kit verwijdert, hoe beter

onder een schuine hoek een klein puntje af. Plaats de kitkoker in de kitspuit

later de hechting van de nieuwe kit zal zijn, neem er dus de tijd voor om dit

en spuit van onder naar boven werkend en met het puntje van de spuitmond

onderdeel zorgvuldig te doen.

naar beneden, vanuit de binnenkant van het aquarium, met een gelijkmatige
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beweging en druk kit TUSSEN de ruiten tot je bovenaan bent. Haal de druk

zorgvuldig gewerkt hebt bijna niet missen), maak hem dan weer volledig

van de spuitkoker (evt. dopje erop) en leg de kitspuit weg op de krant.

leeg, zet hem op zijn plaats en vul voor gewoon gebruik. Het aquarium kan

6- Haal het stukje karton aan de bovenkant tussen de ruiten weg zodat de

direct weer in bedrijf worden gesteld.

ruiten weer contact kunnen maken. Scheur of knip een stuk (20cm of zo)

Als het gaat om een kitnaad die bovenaan in een van de hoeken losgaat en

van de PVC tape af en plak dat horizontaal net onder de bovenkant van de

je bent er op tijd bij, dan kan je vaak hiermee volstaan:

ene ruit naar de hoek toe, druk de ruiten op elkaar zodat de kit naar binnen
en naar buiten bulkt en vouw de tape strak de hoek om en druk vast op de
andere ruit. Werk zo met stukken tape naar beneden met steeds een paar cm
ertussen.
7- Neem een stuk dubbelgevouwen keukenpapier in de ene hand, doop de
vingers van de andere hand in de beker met het afwasmiddelsopje en strijk

Laat het waterpeil tot bijvoorbeeld de helft te laten zakken.Verwijder de
losse kit, maak de kitnaad schoon, spuit er verse kit voor in de plaats, tape
de hoek bij elkaar, strijk de kit af en laat 24 uur drogen.
Verwijder de tape en vul de bak in gedeelten om de kitnaad geleidelijk te
belasten.

met de bolle kant van de vingertoppen van beneden naar boven werkend de

Een kapotte ruit zal uiteraard volledig vervangen moeten worden, maar een

kitnaad glad en veeg het teveel aan kit af aan het keukenpapier. Vouw het

barst in de bodemplaat is vaak heel goed te repareren door de bodemruit

keukenpapier dicht en leg het weg op de krant.

goed te ontvetten (spiritus) en dan een voldoende breed stuk glas (de breuk

8- Pak het dubbelgevouwen, uitstekende stuk schilderstape aan een van de
zijden aan de binnenkant van de bak en trek heel beheerst en in een constant
tempo de tape met de erop gesmeerde kit weg van de kitnaad (schuin
ervandaan). Let erop dat wanneer de tape volledig loskomt deze zal
opkrullen, dus pas op dat je geen kit tegen de ruiten smeert. Leg de tape op
de krant en herhaal met de andere tape. Kom nu niet meer aan de kitnaad!

moet echt ruimschoots overlapt worden) overheen te kitten, dus IN de bak.
De waterdruk zal de "reparatieruit" aandrukken, en met het bodemgrind
eroverheen zie je er niets meer van. Leg aan weerszijden 2 doorlopende
kitrupsen met ongeveer 2cm ertussen, parallel aan de breuk over de hele
lengte ervan en druk daar de reparatieruit op. Door van de ene kant af
werkend naar de andere kant de kitnaden stuk voor stuk stevig aan te
drukken wordt de kit goed dun uitgespreid. Wanneer dit voltooid is kan er

9- Laat de kitnaad 24 uur drogen, verwijder de PVC tape aan de buitenkant,

voor de zekerheid nog een kitrups rondom de reparatieruit gelegd worden,

verwijder dan ook de schilderstape aan de buitenkant en gebruik evt. het

maar vaak zal dat niet eens nodig zijn.

afbreekmes om kitresten op het glas te verwijderen.

Succes!

10- Zet de bak in de badkamer (of buiten) en vul hem met water. Laat 24
uur staan om op lekken te testen. Indien de reparatie is gelukt (kan als je
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pagina 5 van 8

Auteur: Jan Altink
De Schuttervis

pagina 6 van 8

35e jaargang nr 3

Redactie:

Agenda voor 13 Maart 2012

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

1. Opening door de voorzitter
2. Start vissen- en plantenveiling
3. Pauze met verkoop loten
4. Loterij
5. Vervolg vissen- en plantenveiling
6. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)

Maart 2012

: Yolanda Willemstijn 06-23467854
Wagenaarstraat 14
2671 TX Naaldwijk
E-mail adres:
bestuur@deschuttervis.nl
: Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
rek.nr. 135352487
: www.deschuttervis.nl

Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.
Rehoboth

Poeldijksepad 1
Telefoon:
Aanvang tussen 19:45 en 20:00 uur

2675 CL Honselersdijk
0174-625225

U kunt ook een introducé mee nemen. Wellicht wil hij/zij ook lid worden
van onze club de schuttervis. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Activiteitenkalender 2012
13
10
8
12
10
14
11
9
13
11

Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

De Schuttervis

Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Ledenavond
Feestavond

Indien onbestelbaar, retour naar: Wagenaarstraat 14, 2671 TX Naaldwijk
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